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DAVE ROBERSON
Novembro – 2007
Querido amigo,
Deus me mostrou algo sobre Seu amor há alguns anos durante um período de busca que fiz. Ele veio e
derramou Sua Presença sobre mim como nunca. Quando isto aconteceu, a única coisa que eu fiz foi chorar e chorar; eu
só podia suportar aquela medida. Ele me mostrou que o que Ele havia derramado era apenas uma pequena porção do
amor Dele, como se fosse uma fina camada de cebola.
Com o tempo, na medida em que aprendi mais e permaneci fiel à adoração pessoal (aquela adoração em
particular, sozinho com Deus), Ele pôde derramar mais sobre mim. Milagres maravilhosos começaram a acontecer nos
meus cultos e a unção fluiu com tanto poder que as pessoas começaram a ser curadas quando alguém recebia oração
por elas, ou quando um lenço de oração era posto sobre elas.
Neste novo âmbito onde estou andando e que estou começando a entender, sei que meu espírito nascido de
novo tem uma capacidade de amar com o amor de Deus e de ser amado com o mesmo amor com o qual Ele amou
Jesus. O que eu não sabia era que esta capacidade podia ser um canal através do qual o amor de Deus fluiria e, quanto
mais tempo eu passasse na Presença de Deus, mais Ele seria capaz de derramar este amor sobre mim, na capacidade
que Ele me deu na minha nova natureza. Quanto mais eu conseguir suportar, mais Ele será capaz de abrir o Céu e
aumentar esta unção para trazer a Presença Dele a outras pessoas, suprindo as suas necessidades.
Isto tudo tem sido um processo, mas quero contar-lhe algo que aprendi e que o ajudará a poupar tempo para
chegar no lugar onde você conhece Deus como o seu Pai e a sua fé aumenta, onde Ele é capaz de derramar a Sua
Presença em você e através de você. Isto significa o seguinte:
TORNE-SE PARTE DE UMA GERAÇÃO SANTA E GRATA.
A abundância da qual temos desfrutado nos Estados Unidos tem sido muito boa. Crescemos nesta condição e
muitos não conhecem algo diferente. Já sofremos recessões e depressões, mas, de modo geral, temos desfrutado de um
nível de prosperidade e abundância incríveis. O nosso problema, na realidade, tem sido tentar nos libertarmos do amor
pelo dinheiro, a raiz de todo o mal.
Precisamos desenvolver uma atitude de gratidão e santidade e mantê-la, tanto quando as coisas vão bem,
quanto vão mal. Às vezes é fácil para as pessoas acusarem a Deus pelas coisas que dão errado em suas vidas – elas
passam a murmurar e reclamar. Quem dera elas soubessem que a nossa maior força pode ser encontrada em meio a
uma tribulação ou problema, pois, se nesse momento, decidirmos adorar a Deus em vez de concordarmos com o
grande Acusador, a nossa capacidade de conhecer Deus como o nosso Pai aumentará, assim como a nossa capacidade
de receber Seu amor.
Se as pessoas simplesmente levantassem suas mãos e dissessem, “Eu sei que Você não está fazendo isto
comigo, Pai. Você é a solução do meu problema e eu O glorifico. Eu não preciso da perseguição para perceber que
Você é o meu único auxílio. Você foi a minha solução antes mesmo que eu nascesse, portanto, descansarei em Você.
Você tem uma paz que não é deste mundo e que veio do Céu na forma do novo nascimento, dominando todo o meu
ser...” Deus Se derramaria sobre elas e sobre a situação que estão enfrentando, fazendo com que a capacidade delas de
armazenar o amor e a Presença de Deus aumentasse.
Eu gostaria de encorajar você nesta época do ano em que as pressões e as suas emoções podem tentar fazer
com que você se sinta numa montanha russa. Lembre-se de ter um coração agradecido diante de Deus. Bendiga-O
quando você estiver abençoado, mas principalmente quando você precisar ser abençoado. Deus não é o seu problema –
ele é a solução!
Seu amigo e colaborador,
DAVE ROBERSON
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Profecias Recebidas no “The Family Prayer Center”
Tulsa, Oklahoma

Parte de uma Geração Santa e Grata

10 de Abril de 2005
Quando você Me glorifica e Me louva e toma o seu lugar na parte agradecida da geração deste dia, qualquer
lugar em que você me glorificar Eu Me tornarei aquilo para você. Você que tem comunhão Comigo nas áreas de
fraqueza, estas serão as áreas onde Eu Me tornarei sua força.
Eu já disse muitas destas coisas no passado e apresentei um caminho para ser seguido. Muitos de vocês estão
recebendo agora os ouvidos para ouvir e, de fato, você está prestes a entrar em uma outra parte do seu chamado.
Você que tem ouvidos tem um grande desejo pelo futuro. Você pode discernir a mudança no ambiente das
coisas espirituais; você pode sentir que elas estão a caminho como pode sentir as mudanças meteorológicas. Então se
regozije. Esteja contente em Mim e regozije-se, pois Eu sou não apenas a sua resposta, mas a sua força na caminhada
para a resposta.
06 de Novembro de 2005
Muitos de vocês desejaram pegar o caminho mais curto. Você disse, “Eu quero tudo o que Você tem agora”,
mas você não se preparou para este caminho mais curto. Saiba que você precisa entender a Minha Palavra e entrar em
um relacionamento Comigo. A Minha Palavra sempre aponta você para um relacionamento Comigo. Portanto, se você
ouvir com atenção o que Eu estou prestes a lhe dizer, você pode encurtar o seu caminho. Os seus testes e tribulações
serão encurtados pela Minha intervenção com vitórias.
Então, ouça o que o Espírito diz: Aquele que participa da Minha alegria descobre que Ela é verdadeiramente a
sua força. Ela o ajudará a suportar tudo o que o inimigo lançar contra você, pois Eu lhe dei a Minha força. A Minha
Palavra é sua. O Meu posicionamento é seu. E a Minha vitória também, diz o Senhor.
Aquele que pratica a Minha alegria de propósito é aquele que se separa em adoração a Mim nos lugares mais
baixos, para que possa celebrar Comigo nos lugares mais altos, pois Eu estou com ele em ambas situações. Eu sou a sua
força e amo você do mesmo jeito. O seu relacionamento Comigo é o mesmo, tanto quanto você não pode estar pior,
como quanto você não pode estar melhor. Portanto, por que você se regozija mais quando você está no alto do que
quando está embaixo, já que o seu relacionamento Comigo é o mesmo? Você deve celebrar sempre, porque ao fazer
isso, você fará com que o tempo até a manifestação da vitória seja MAIS CURTO.
16 de Março de 2005
Estabeleça a sua posição: O que a Minha Palavra diz sobre o seu problema? Aliás, por que você não entra em
celebração Comigo? Uma celebração que fala sobre o quão completa a sua vitória é, essa celebração é a adoração.
15 de Março de 2006
Alegre-se sempre. Faça a Minha alegria parte permanente de sua vida. Quando a alegria se for, regozije-se; ela
voltará, pois estas são as coisas que Me fazem vir de repente. Quando você pensa que é tarde demais e nada está
adiantando, se você não parar – DE REPENTE, DE REPENTE Eu virei.
06 de Agosto de 2006
Mais do que suficiente, Ele é mais do que suficiente. Ele é mais do que suficiente. Oh, você sabe o que ele está dizendo? Depois que
o seu problema cansar você, Ele quer que você saiba de algo: Ele é MAIS do que suficiente, mais do que suficiente!
Comentários – Eu gosto disto. Ele é MAIS do que suficiente!
De fato, eleve seu coração e seja alegre e saiba que não há nada, nada que seja mais poderoso do que Eu e o
resultado final será a Minha alegria e a Minha paz. Então saiba que este mundo não tem nada a oferecer e quando o
“assunto” estiver terminado, Eu não sou a sua Paz? O que Eu disse a você? Seja forte e tenha bom ânimo, pois Eu
venci o maligno.
11 de Outubro de 2006
Para ser livre da preocupação você precisa ter algo para substituí-la. Quando Eu falo sobre a Minha paz e a
Minha alegria, Eu falo sobre coisas que precisam estar no lugar. Ouça o que o Espírito diz: O momento está chegando
em que os corações das pessoas falharão com elas por causa das coisas que estão vindo para este mundo, mas você que
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olha para o alto e se regozija saberá que o Meu retorno está próximo. Estes serão os maiores dias da colheita, quando as
pessoas olharem para você e se perguntarem o que é esta grande esperança em você.
Você deve ser cuidadoso e ter como objetivo andar na Minha paz e na Minha alegria. Alguns de vocês
descobrirão que uns dos ingredientes da fé que estão procurando são a Minha paz e alegria. Quem é que se preocupa
quando crê que nenhum problema pode derrotá-lo? Quem é que tem medo quando sabe que nenhuma praga chegará à
sua tenda? [Salmos 91:10] Quem é que tem medo da falta quando sabe que Eu sou o Deus mais do que suficiente?
Portanto, trate dos Meus negócios sem medo. Ande em paz e receba a Minha alegria e Eu serei a sua força a cada passo
do caminho, diz o Senhor.
*****
O que você faz e o que Eu faço às vezes são coisas diferentes, mas quando alguém aprende a Me seguir, ele
sempre fará o que Me vê fazer, diz o Senhor. Existem muitas coisas que Eu poderia ter feito por muitos de vocês se
vocês não tivessem tomado a direção errada, porque a sedução do caminho natural pareceu mais real do que aquele que
Eu estabeleci diante de você pelo Meu Espírito.
O que Eu digo para um Eu digo para todos: Aquele que mantém uma comunhão forte Comigo e aquele que
pega um período de tempo para se separar Comigo, opera o Meu caminho pelo poder do Espírito Santo, celebra e se
regozija Comigo nesta caminhada, como se já tivesse recebido, diz o Senhor, você não só estará feliz e cheio de alegria,
mas também saiba que é do Meu agrado ver os Meus filhos Me obedecerem e Me seguirem, diz o Senhor.
*****
Ele está falando de um período de celebração. Fique atento, pois você não sabe o que está prestes a acontecer, pois é
um período de celebração, e isto, no Meu Reino, SEMPRE precede a vitória. Quem é que não vence a guerra quando
Me tem ao seu lado?
Você acha que Eu gosto de uma atmosfera de derrota na celebração antes de entrar na guerra? Não. Portanto,
se prepare e se regozije e você verá que este momento de celebração produzirá uma grande colheita no futuro. É hora
de celebrar; portanto, deixe suas preocupações para trás, pois Eu sou o seu Deus. Eu sou o seu Pai e sou mais do que
suficiente.
12 de Novembro de 2006
Em uma atmosfera como essa, onde o Meu Espírito está em liberdade, como Eu poderia não mover na
diversidade de tudo o que sou? Como Eu deixaria de mover em Meu poder e em Minha graça? Como?
Portanto, permaneça continuamente em uma atmosfera de gratidão, graça e adoração. Permaneça em uma
comunhão inquebrável Comigo no seu dia-a-dia, e você notará um crescimento imediato, diz o Senhor.
*****
A sua fé é a substância do que você está procurando. Ela é toda a prova que você precisa daquilo que você não
vê. Aquele que não desiste sabe disto. Ele sabe que o caminho pelo qual Eu o dirijo é sempre um caminho de vitória. E
para estar num caminho de vitória, é necessário que ele sempre mantenha os olhos na fé que é a substância da coisa
esperada.
Portanto, mapeie o seu caminho bem próximo da Minha Palavra. Regozije-se e adore, dando graças por tudo a
Deus e ao Pai em nome do Senhor Jesus Cristo [Efésios 5:20]. Seja ousado e fale a Minha Palavra, pois no final do
caminho você descobrirá que Ela é a verdade, e a vitória será o resultado mais uma vez.
28 de Janeiro de 2007
Eu vi alguma coisa: Quando você está adorando e agradecendo a Ele e dando graças por todas as coisas a Deus e o Pai, no nome
de Jesus Cristo (Efésios 5:20), quando Ele disse “todas as coisas”, Ele não quis dizer que você deve agradecê-Lo por ter batido o carro. Ele
quer que você O agradeça pela vontade Dele, adorando-O e glorificando-O.
Quando eu estava falando em línguas lá, eu entrei em um pequeno cenário, por um instante. Vi uma imagem bem pequena. Parece
que vi dois tipos de grupos de pessoas: Um grupo que estava orando, mas estava cheio de medo e falava o certo e o errado o tempo todo. Essas
pessoas oravam e tinham dois tipos de fala e medo, enquanto o Céu estava se ocupando da vida delas. O segundo grupo era forte, embora
fosse “legítimo”, estava firmado na verdade, vigoroso e forte e o Céu começou a se organizar. MAS quando estas pessoas começaram a adoráLo e glorificá-Lo pela MESMA palavra e comunhão, pareceu que o Céu não estava apenas se movendo, mas também se unindo, como se
espectadores estivessem vindo para tomar parte daquilo que estava acontecendo.
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Parecia que de algum modo a adoração havia atraído certa atenção. Quero dizer, parecia que as pessoas, ou anjos, estavam se
alinhando como voluntários para a missão. É isso que parecia ser; era um tipo de agrupamento.
Se você tiver comunhão Comigo enquanto você está na carne, pense como será quando você for elevado acima
disso, diz o Senhor.
25 de Fevereiro de 2007
A adoração será uma forte manifestação nesses próximos anos. Quando Eu Me estabeleço em você, existem
muitas coisas que Eu farei ao estabelecer as suas emoções através da comunhão que você tem Comigo. Então, torne-se
forte, porque quando o avivamento for derramado, as regras do combate mudarão. Seja forte, pois o inimigo está na
oposição, mas dessa vez ele não será bem sucedido.
1º de Abril de 2007
Entregar-se a Mim em adoração, falando a Minha palavra em adoração, é o que você pode fazer para mudar
imediatamente a atmosfera ao seu redor, pois a pessoa que faz isso está ministrando a si mesmo. Quando você se
regozija e Me magnífica com o seu coração – muitos de vocês têm feito isso com todo o coração – saiba que não sou
Eu que estou mudando. Você está. Você não permanecerá o mesmo quando se aproxima de Mim e glorifica tudo o que
Eu sou e tudo o que você se tornará, diz o Senhor.
20 de Maio de 2007
Se você não é bom em algo, então, treine. Tenha muita alegria quando você passar por testes e tribulações
[Tiago 1:2], sabendo que quando o diabo testa a sua fé, você aprende a ter paciência, mas também aprende a vencer.
Aquele que tem ânimo dobre acha que vai receber algo de Mim? Seja decidido; olhe para o fim de tudo, pois
Eu sou a sua vitória. Tenha alegria. Adore-Me e deleite-se em Mim nos piores momentos e você desfrutará do melhor
que Eu tenho nos melhores momentos, diz o Senhor.
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